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Lassan múló napok, 
fények, árnyak, 

tavaszi dalt muzsikálnak. 
Kertben fény-tiszta hó virága, 
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Sziasztok! Légler Mercédesz 
vagyok, a sportrovatért felelek. 

Ígérem nektek, minden sport-
eseményről írni fogok, ami az 
iskolában történt, és ami még 
történni fog. 

Remélem, tetszik majd nektek, 
amit írok. Ha tudtok mondani 
sporttal kapcsolatos híreket, ér-
dekességeket, azt szívesen foga-
dom. 

Légler Mercédesz (Sport rovat szerkesztője) 

Új szám, új tagok 

VIMIVIRA 
Oldal  2 

Halak Evelin (az Állatvilág szerkesztője) 

Szisztok! Evi vagyok, az  

Állatvilág rovat szerkesztője. 
Minden egyes számban  más 
állatról fogok írni. Most a 
macskákról gyűjtöttem anya-
got, de a következő alkalom-
mal egy nagyobb és veszélye-
sebb állatról olvashattok majd. 
Lesz olyan, hogy két fajta állat-
ról fogok beszámolni. Aki sze-
reti az állatokat, annak ajánlom 
cikkem olvasását.  
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Allat világ 
A macska 
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Már az egyiptomiak istenként tisztelték 
ezt az állatot (Bastet istennő). 1758-ban 
kezdték el háziasítani.  

A háziasítás sikeres is volt, nagyon sok 
macskát, főleg kisebb testűeket szelídí-
tettek meg kezdetben.  

Itt néhány érdekességet teszek közzé 
erről a gyönyörű, szabadságkedvelő 
állatról:  

Képesek meginni a tengervizet, mivel a 
veséjük ki tudja szűrni belőle a sót. 

Nem érzik az édes ízt. 

Némelyiknek van  
hüvelykujja. (Na, jó, nem 
igazi hüvelykujj, csak egy 
extra lábujj.) 
Hallják a delfinek által 
kibocsájtott ultrahangokat. 
Az orruk olyan egyedi, 
mint az embereknél az 
ujjlenyomat. 
Nem látják a közvetlenül 
orruk előtt lévő területet. 
Ezért van az, hogy néha 
nem találják az eléjük      
dobott falatkát. 
A macskaajtót Isaac  
Newton találta fel. A fizikus 
macskája ugyanis ki tudta 
nyitni az ajtót, és sokszor tönkretette a 
fénykísérleteket azzal, hogy  állandóan 

ki-be mászkált. Nikola Tesla azután 
kezdte el tanulmányozni az elektromos-
ságot, hogy egyszer elektrosztatikus ki-
sülést tapasztalt, mikor hozzáért a 
macskája szőréhez. A kiscicák egyhetes 
koruk után kezdenek el álmodni.  
Egy 1930-as évekbeli oroszországi kí-
sérlet során kimutatták, hogy ha sziámi 
kiscicákat nagyon meleg szobában ne-
velünk fel, nem fejlődnek ki a fajtára 
jellemző fekete foltok a bundán. 
 
Az én macskáim nagyon szeretnek na-
pozni. Ha süt a nap, nem bírják ki, hogy 
ne feküdjenek fel a meleg ablakpár-
kányra. Korán reggel a lábtörlőn fek-
szenek és várják, hogy vigyek nekik te-
jet és tápot. Szombat délutánonként la-
zulós napot tartanak, mivel egész nap 
csak fekszenek, esznek és isznak. Nap 
mint nap megfésülöm őket, mivel ta-
vasszal kihullik a téli bundájuk. Ezek 
után jól érzik magukat és futkároznak 
az udvaron.  
A Dundika névre hallgató cicám vak. 
Perzsa és rövid szőrű perui macska ke-
veréke, 2016 nyarán született. Vakon 
született, mert koraszülött volt és nem 
tudott kifejlődni a szeme. A hallása és a 
szaglása jobban kifejlődött. 



lista Párt február 28-át tette 
meg nemzeti nőnappá, s 1913-
ig e napon tartották az ünnepet. 
Az 1910-ben Koppenhágában 
megtartott II. Nemzetközi Szo-
cialista Nőkongresszuson a 
német Clara Zetkin javasolta, 
hogy évente rendezzenek vi-
lágszerte nőnapot. A Nemzet-
közi Nőnapot 1914-ben tették 
március 8-ra a New York-i tex-
tilmunkásnők 1857-es sztrájk-
jának - más források szerint 
egy New York-i gyárban 1908-
ban e napon bekövetkezett tűz-
ben elpusztult 129 munkásnő em-
lékére. 

Március 8-án tartják a Nem-
zetközi Nőnapot annak emlé-
kére, hogy 1857-ben ezen a 
napon New Yorkban mintegy 
negyvenezer munkásnő sztráj-
kolt egyenlő bérért, munkaidő 
csökkentésért. A nők jogai és a 
nemzetközi béke napját 1977-
ben tette hivatalos ünneppé az 
ENSZ (Egyesült Nemzetek 
Szervezte)-közgyűlés. Politi-
kai, feminista és szakszerveze-
ti mozgalmak küzdelmeinek 
eredményeképpen a múlt szá-
zad elején valósult meg az az 
ötlet, hogy az év egy napja 
legyen jelképesen a nőké. 
1909-ben az Amerikai Szocia-

Ezt az ünnepet az 1848-49-es 
szabadságharc idejére vezet-
hetjük vissza. Mi történt 
1848.március 15- én? 
Mikor végre elkészülnek az 
első példányok, Petőfi a 
Nemzeti dalt, Irinyi a 12 
pontot olvassa fel az izgatot-
tan várakozó tömegnek. Dél-
után a múzeumnál már kb. 
tízezer ember gyűlik össze, 
ahol Vasvári és Irinyi szóno-
kol. Elhatározzák Táncsics 
Mihály kiszabadítását. Hat 
fős bizottságot választanak 
(Petőfi, Jókai, Irinyi, Vasvá-
ri, Irányi Dániel és Bu-
lyovszky) a Pest Város Taná-
csával való tárgyalásra. A 
tanácsterembe tóduló 300 fő, 

valamint az épület előtt vára-
kozó 10-15 000 ember any-
nyira megrémítette a városi 
tanács vagyonos polgárait, 
hogy nem csak hogy a 12 
pontot írták alá és csatlakoz-
tak a követelésekhez, hanem 
a forradalom itt létrejött vá-
lasztmányának vezető bizott-
ságába is jelölték képviselői-

ket.  A nép és a bizottmány 
tagjai a hajóhídon átmennek 
a budai várba, s az Úri utcá-
ban álló Helytartótanács elé 
terjeszti Nyáry, Klauzál és 
Rottenbiller a 12 pontot, is-
mertetik az eddigi történése-
ket. A bécsi forradalomtól és 
a majdnem húszezres kavar-
gó sokaságtól megrémült ta-
nács alelnöke, gróf Zichy 
Ferenc fél hat körül minden-
be beleegyezik: eltörlik a 
cenzúrát. Délután hat órakor 
kiszabadul börtönéből Tán-
csics Mihály. 
Este előadják Katona József 
Bánk Bánját, elszavalják a 
Himnuszt.  

Kulturális rovat 

Március 15. 

Forrás: http://mult-
kor.hu/20110308_tuntetesto
l_a_hoviragig_a_nemzetkoz
i_nonap_rovid_tortenete   
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Március 8. 

Forrás: http://
www.harmonet.hu/
psziche/6830-mi-tortent-
1848-marcius-15.-en.html?
page=2  

Információt gyűjtötte: Horváth 

http://mult-kor.hu/20110308_tuntetestol_a_hoviragig_a_nemzetkozi_nonap_rovid_tortenete
http://mult-kor.hu/20110308_tuntetestol_a_hoviragig_a_nemzetkozi_nonap_rovid_tortenete
http://mult-kor.hu/20110308_tuntetestol_a_hoviragig_a_nemzetkozi_nonap_rovid_tortenete
http://mult-kor.hu/20110308_tuntetestol_a_hoviragig_a_nemzetkozi_nonap_rovid_tortenete
http://www.harmonet.hu/psziche/6830-mi-tortent-1848-marcius-15.-en.html?page=2
http://www.harmonet.hu/psziche/6830-mi-tortent-1848-marcius-15.-en.html?page=2
http://www.harmonet.hu/psziche/6830-mi-tortent-1848-marcius-15.-en.html?page=2
http://www.harmonet.hu/psziche/6830-mi-tortent-1848-marcius-15.-en.html?page=2
http://www.harmonet.hu/psziche/6830-mi-tortent-1848-marcius-15.-en.html?page=2
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Márciusi kvíz 

Melyik hónapban ünneplik a nőnapot?             

……………………………... 

Hány munkásnő sztrájkolt New Yorkban?         

…………………………….. 

Hol volt 1857-ben a nők jogaiért folytatott tüntetés?                           

…………………………….. 

Melyik egyesület tette hivatalossá a nőnapot?     

……………………………. 

Ki javasolta az évenkénti nőnapot?                      

……………………………. 

Ki írta a Nemzeti-dalt?                                  

……………………………. 

Ki olvasta fel a 12 pontot?       

…………………………….. 

Kit szabadítottak ki a börtönből?     

 ……………………………. 

Hogy hívták a fiatalokból álló csoportot?       

……………………………. 

Mit adtak elő este a Nemzeti Színházban?           

…………………………….. 

 



Az őszi pontdobó baj-
nokságot decemberben 
már valódi kosármecs-
csek követték. Az 1-8. 

osztályig 3-3 meccset 
játszottak a csapatok. 
Természetesen az alsó 
tagozatot külön értékel-
tük a felsőtől. Az össze-

sítéskor az alábbi ered-
mények születtek:  

Kedves Diáktársaim! 

   

Amint ígértük, ebben a számban 
egy sportrovatot is indítunk. Most 
a második negyedév iskolai sport-
eseményeiről olvashattok. 

 Felső tagozat:                              

 1. helyezett a 8. osztály 
(6 pont)   

 2. helyezett a 6. osztály 
(4pont) 

3. helyezett a 7. osztály 
(2 pont) 

 

A felső tagozatban a leg-
többet dobó: Cseszkó 

Martin (8 pont) 

Alsó tagozat: 

1. helyezett a 4. osztály 
(6pont) 

2. helyezett a 3. osztály 
(4pont) 

3. helyezett a 2. osztály 
(2pont) 

 

Az alsó tagozatban a leg-
többet dobó: Kurucz An-
gelika (6 pont)                  

Kosárlabda 

Sportrovat 
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Kép forrása: 

Kezdo5.hu 



Alsósok: 

1. helyezettek:         
Hosszu Dorina és       
Kurucz Angelika 
(4.osztály) 

 

2. helyezettek: 

Szabó  Petra és Németh 
Dorián (3.osztály) 
    

3. helyezettek: 

Horváth Anna és Léber 
Milán (1.osztály) 

   

Kép forrása: 

hu.wikipédia.org 
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Egy betegséghullám se-
perte végig a játszmák 
idejét, ami megnehezí-
tette a szervezők dolgát. 

Ráadásul fel kellett kér-
niük egy tanárt is a baj-
nokság levezetéséhez. 
Nézzük az eredménye-
ket! 

Ennek a bajnokságnak a 
lebonyolítása sem volt 
könnyű, rengeteg figyel-
met és időt igényelt a 
szervezőktől. De túlél-
ték. Hát akkor nézzük is 
az eredményeket!   

Sakk 

Biliárd 

Kép forrása: 

ajiszo.hu 
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 Az alsóban a sakkbaj-
nokságon  

1. helyezést ért el:       
Kolompár Armandó         
(1. osztály)  

2. helyezést ért el:       

Kurucz Angelika              
(4. osztály)   
  

3. helyezést ért el:     
Molnár Patrik                     
(3. osztály) 

    A felsőben a 
sakkbajnokság  
                
1. helyezettje: 
Varga Miklós    
(8. osztály)  
   
2. helyezettje:    
Kolompár Péter          
(7. osztály) 
  
   
3. helyezettje:  
Cseszkó Martin             
(6. osztály)  

Felsősök: 

1. helyezettek: Kolom-
pár Péter és Szalay Lász-
ló Ede (7.osztály)  

2. helyezettek: Horváth 
Bence és Horváth Alex 

(7.osztály)   

3. helyezettek: Léber 
Dávid és Horváth Olivér 
(5.osztály) 



Bob/long bob  

„A bob fizura rendíthetetle-
nül a tavaszi hajtrendek élén 

marad. Hosszúsága miatt 
minden korosztály számára 
jó választás.”  

6. Nagyon kapós lesz ez a 
cipellő a maga imádni való 
bronzos pöttyeivel.  

Frufru 

A kislányos frufru nagyon jó 
választás, ha változtatni sze-

retnél, de a hajad hosszát 
nem akarod változtatni. Na-
gyon jó keretet ad az arco-
toknak. 

Ruhadivat 

Tavaszi divat 

Hajdivat 

Kép forrás:  

http://nlcafe.hu/

címke/tavaszi-divat/ 
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Friss és rövid fazon  

Kimondottan jól áll azoknak, 
akiknek vékonyszálú , vagy 
kevesebb haja van. Nagyon 
fontos azonban hogy fod-
rászra bízzátok rá ezt a vá-
gást.  Ugyanis amilyen jól, 
sajnos ugyanolyan rosszul is 
el lehet készíteni ezt a frizu-
rát.  

1. Egy új, világos órát nem árt 
beszerezni, mert az nagyon 
passzol a világos holmikhoz. 

2. A friss tavasz színeit egy-
szerűen hordd a hátadon, tor-
nazsákként. 

3. Mindenből jöhet a magas 
derék: nadrágból és szoknyá-
ból is.   

4. Kis, finom kötött pulcsik 
azért még kellenek tavasszal.  

5. Na, igen, egy új napszem-
üveg szinte minden évben 
kell, hiszen sosem megy ki a 
divatból. 
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Névnapi játék 
A névnapi rejtvényben az Árpád névről kell információkat keresnetek. A feladat megoldásához 

internetet kell használnotok. Az 1. számmal jelölt rublikába kell beírnotok, hogy az Árpád név 

melyik országból származik, a 2. számúba hogy mi a név jelentése. A 3. számú (3.1., 3.2., 3.3., 

3.4.  3.5.) rublikákba kell beírnotok, hogy mikor van Árpád névnapja. A rublikákban 

lévő nagyobb betűmérettel beírt betűk segítenek abban, hogy hányas számú 

napokon van a névnap, így már csak a hónapokat kell beírnotok.  
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Mit iszol? 

Mehemed tejet. 

Az milyen? 

Sose látott tehenet. 

Mi a tej? 

Macska benzin. 

És a tehén? 

Macska benzinkút. 

Szerelem reggel, szerelem délben, sze-

relem este, szerelem egész álló nap. 

Ezt a átkozott vízcsapot! 

Humor mindenek felett 

VIMIVIRA 
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Gyűjtötte: 

Ekler Dániel 5.osztály  

Képek forrása: 

http://www.polosarok.hu/prodimages/small/sziv.png 

http://www.haziallat.hu/upload/4/

article/3437/2_original.jpg 

http://kerekmese.hu/wp-content/gallery/nyomtathato-

szinezok-kifestok/boci-nyomtathato-szinezo.jpg 
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Kiket köszönts fel áprilisban?  
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Kép forrása: 

 

 

 

április 1. Hugó Agád 

április 2. Áron Ferenc 

április 3. Buda, Richárd Hóvirág 

április 4. Izidor   

április 5. Vince Irén, Teodóra 

április 6. Vilmos, Bíborka Taksony, Celesztin 

április 7. Herman János 

április 8. Dénes Valér, Valter 

április 9. Erhard Ákos, Döme 

április 10. Zsolt Ezekiel 

április 11. Leó, Szaniszló Glória 

április 12. Gyula Baldvin, Sába 

április 13. Ida Márton, Hermina 

április 14. Tibor   

április 15. Anasztázia, Tas Oktávia 

április 16. Csongor Bernadett 

április 17. Rudolf Izidóra 

április 18. Andrea, Ilma Apolló, Aladár 

április 19. Emma Malvin, Zseraldina 

április 20. Tivadar Tihamér, Töhötöm 

április 21. Konrád Zelmira, Anzelm 

április 22. Csilla, Noémi Kájusz 

április 23. Béla Adalbert 

április 24. György Fidél, Debóra 

április 25. Márk Ányos 

április 26. Ervin Klétusz 

április 27. Zita Mariann, Anasztáz 

április 28. Valéria   

április 29. Péter Katalin 

április 30. Katalin, Kitti Zsófia, Piusz 

http://wiki.startlap.hu/aprilis-1-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-hugo-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-agad-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-2-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-aron-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-ferenc-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-3-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-buda-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-richard-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-hovirag-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-4-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-izidor-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-5-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-vince-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-iren-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-teodora-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-6-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-vilmos-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-biborka-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-taksony-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-celesztin-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-7-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-herman-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-janos-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-8-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-denes-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-valer-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-valter-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-9-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-erhard-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-akos-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-dome-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-10-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-zsolt-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-ezekiel-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-11-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-leo-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-szaniszlo-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-gloria-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-12-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-gyula-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-baldvin-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-saba-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-13-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-ida-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-marton-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-hermina-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-14-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-tibor-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-15-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-anasztazia-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-tas-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-oktavia-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-16-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-csongor-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-bernadett-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-17-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-rudolf-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-izidora-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-18-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-andrea-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-vilma-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-apollo-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-aladar-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-19-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-emma-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-malvin-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-zseraldina-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-20-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-tivadar-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-tihamer-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-tohotom-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-21-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-konrad-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-zelmira-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-anzelm-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-22-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-csilla-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-noemi-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-kajusz-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-23-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-bela-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-adalbert-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-24-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-gyorgy-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-fidel-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-debora-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-25-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-mark-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-anyos-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-26-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-ervin-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-kletusz-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-27-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-zita-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-marianna-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-anasztaz-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-28-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-valeria-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-29-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-peter-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-katalin-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/aprilis-30-mirol-nevezetes/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-katalin-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-kitti-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-zsofia-nevnap/
http://wiki.startlap.hu/mikor-van-piusz-nevnap/






Milyen érzés, hogy elsősként megnyerted a sakkbajnokságot? 
Armandó: Nagyon jó érzés töltött el. Büszke voltam magamra. 
Kivel játszottátok a legnehezebb meccset? 
Armandó: Kurucz Angelikával, mer t ő jól tud sakkozni. 
Miklós: Az osztálytársammal, Horváth Józseffel, mert számára is fontos játszma 
volt és nagyon taktikusan játszott. 
Kitől tanultatok meg sakkozni? 
Armandó: Gyur i bácsitól, aki még Zalaszentgróton volt a tanárom.  
Miki: Engem mindig érdekelt a sakk, és végül saját magam tanultam meg a 
játékszabályokat a youtube segítségével. 
Szoktatok otthon a családdal is sakkozni? 
Armandó: Nem, mer t – sajnos - nincs otthon sakk-készlet. Pedig apukámmal 
tudnék játszani. 
Miklós: Otthon nem szoktam sakkozni, inkább délutánonként a napköziben 
az iskolatársaimmal. 
Örültetek a sakkbajnokság hírének? 
Armandó: Igen, nagyon örültem, mer t szeretek sakkozni. 
Miklós: Igen, már vár tam a felhívást, azonnal jelentkeztem is. Szívesen vál-
laltam volna a kezdők tanítását is, de senki nem jelentkezett.  
Gondoltátok volna, hogy végül ti lesztek a verseny győztesei? 
Armandó: Én nem gondoltam rá, hiszen még csak elsős vagyok. Meg is le-
pődtem. 
Miklós: Úgy gondoltam, hogy elég jól tudok sakkozni ahhoz, hogy én legyek 
az első.  
Miki! Szerinted a sakkozás segíthet a tanulásban? Ha igen, miben? 
Igen, mindenképpen. Szerintem több tantárgyban is, mert fejleszti a gondolko-
dást, a logikát, és kreatívabbá tesz. 
 
Köszönjük a beszélgetést. További sikereket kívánunk nektek a sakkozás te-
rén! 
 

         Az interjút készítette:  
Szeidli Katinka 

Bogdán Dorottya 
6. osztályos tanulók 

 

Interjú Kolompár Armandó 1. osztályos 
és Varga Miklós 8. osztályos tanulókkal, 

a sakkbajnokság győzteseivel  

VIMIVIRA 
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A 6. osztályosok nevében sok szeretettel gratulálunk az 1. helyezésetekhez. 
Engedjétek meg, hogy néhány kérdést tegyünk fel nektek a sakkbajnok-
sággal kapcsolatosan. 
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Horváth Evelin vagyok, a Vimivira főszerkesztője. Azzal a szándékkal 
keresem fel, hogy interjút kérjek Öntől. Tudom, hogy évek óta tart 
zumbaórákat, hiszen jómagam is részt veszek ezeken.  Valójában ez 
ösztönzött leginkább arra, hogy jobban megismerjem a tánc iránti el-
kötelezettségét, a motivációit. 
Mikor hallott először a zumbáról? Miért pont e műfaj iránt érdeklő-
dött?  
A zumbáról 2008-ban hallottam először. A táncos mozgásforma miatt érde-
kelt. 
Miért döntött úgy, hogy elkezd táncolni? Mit várt a tánctól?  
Mindig is szerettem táncolni, hisz néptáncoltam is több éven keresztül. De 
ez egy olyan stílus, ami teljesen magával ragadott. 
Mit jelent az Ön számára a tánc? Miben segíti önt?  
A zumba  a szenvedélyem lett. Észre sem veszem, hogy az órán ugrálok, 
pörgök, forgok, esetenként kitörést végzek, egyszerűen csak felszabadult 
vagyok, és élvezem a zenét, a hangulatot, a csoportjaimból áradó energiát. 
Nem olyan régen elvégzett egy zumbaoktatói képzést. Mi késztette er-
re?  
Hivatalossá szerettem volna tenni, hogy oktatok, ezért végeztem el az okta-
tói tanfolyamot. 
Biztosan van táncos példaképe. Elárulná, hogy ki ő? (Miért ő?)  
Nincs konkrét példaképem, rengeteg tehetséges zumbaoktatót ismertem 
meg; mindenkinek más a mozgáskultúrája. Szívesen megyek vendégokta-
tónak más helyekre, és már volt arra is példa, hogy nálunk jártak vendég-
oktatók. 
Mi a célja a jövőben ezzel a tudással?  
Ezt a hangulatot és eufóriát szeretném átadni még sok-sok embernek. Latin 
zene, tüzes hangulat, könnyen elsajátítható koreográfiák, egy óra buli, egy 
óra izzadás, egy óra kikapcsolódás... ez a ZUMBA!  
Renátát hallgatva Johnny Castle (Patrick Swayze) tanítása járt a fe-
jemben a Dirty Dancing című filmből: „Tánc közben az lehetsz, ami 
csak lenni akarsz abban a pillanatban.” Azt hiszem, mindnyájunknak 
érdemes lenne megízlelni azt a bizonyos pillanatot. Jól gondolom? 
Renáta, köszönöm a beszélgetést. 

Interjú Szabó Renátával 
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A szent Johanna gimi át-
lagos gimnazistákról szó-
ló könyv. Vagy mégsem? 
De igen, az. Mégsem 
unalmas. Leiner Laura - a 
könyv szerzője -  most 
sem mellőzi a humort, 
talán még fokozza a so-
rozat e kötetében. A re-
gény olvasásakor bele-
képzelhetjük magunkat 
„narrátorunk”, Rentai 
Renáta helyébe. Ő az, aki 
az egész történetet nap-
ló formájában közli. Leír-

ja az osztályával való napo-
kat, a konfliktusait, és az „el 
nem dobható érzését”. Az 
egész történet szeptember 8
-án kezdődik. Innét indulnak 

a regény izgalmas részei. 

Ez egy 8 kötetből álló soro-

zat, amit megéri elolvasni. :)  

 

Olvasni jó! 

Kép forrása: 

http://media-addict.hu/wp-content/

uploads/2016/05/SzJG_01_kezdet.jpg 
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Leiner Laura: Szent Johanna Gimi 
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Sonja Kaiblinger: Csapatban a szellem 

Kép forrása:  

http://www.multimediaplaza.com/

letoltes/termekek/ebook/

Scaiblinger_Scary_Harry1/kep.jpg 
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„Emberek, én azt mondom, 
hogy kaszásnak lenni siral-
mas egy dolog! Egyedül kell 
melózni, a futószalag csak 
pörög, közben meg folyton 
csörög a telefon. Nincs meg-
állás, be kell gyűjteni a lelke-
ket, hogy átsegítsük őket a 
túlvilágra. Halál uncsi az 
egész, nekem elhihetitek! 
Kevés a szabadnap, a fizetés 
meg temetni való! Kész sze-
rencse, hogy megismerked-
tem Ottoval és Emilyvel. Ők 
ugyan emberek, de nagyon 

jó arcok! Együtt harcolunk a 
gonosz ellen… vagy valami 
ilyesmi. Most mindenesetre 
ki kell derítenünk, ki volt az a 
megátalkodott, aki elrabolta 

Ottó háziszellemeit.” 



 

 

Az elveszettek erdeje — 2. fejezet  
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Írta:  

Puklics Flóra 

Képeket készítették: 

7.osztályos festészet  tanszakosok  



A 3.számban is megtalálhatjátok majd 
az eddigi rovatokat. Újdonság lesz a 
következő számban: 

 Ajánlók (film, zene) 

 Utazzunk el! 

 

3.szám tartalmából 

 

 

 

Zalabéri Általános Iskola 
és AMI  
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